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»المثنى لالستثمار«: أزمة أوروبا وانخفاض أسعار النفط وراء هبوط السوق
التقري����ر  أوض����ح 
األس����بوعي لشركة 
املثن����ى لالس����تثمار 
واخلاص ل� »األنباء« 
ان حال����ة من الهبوط في س����وق 
الكوي����ت لألوراق املالية س����ادت 
ألس����بوع آخر بسبب تزايد حالة 
البيع في الس����وق العاملي وتزايد 
املديونية  املخاوف بشأن مشكلة 
األوروبية وانخفاض أسعار النفط، 
وارتفع املؤشر السعري للسوق 
بنسبة 3.58% لينتهي األسبوع بأقل 

من 7000 نقطة، في حني خسر كل 
من مؤشر MUDX واملؤشر الوزني 
للسوق 2.34 و3.64% على التوالي. 
وعلى صعيد احلساسية قال التقرير 
ان املؤشر الوزني للسوق األكثر 
حساس����ية ارتفع بنسبة %22.7، 
أما مؤشر املثنى )MUDX( فقد كان 
األقل حساسية في املجموعة بنسبة 
14.62%، كما بلغ املؤشر السعري 

للسوق %18.40.
ولفت التقرير الى ان مؤشرات 
التداول أظهرت حالة من التشاؤم، 

حيث يعود ذلك بشكل كبير الى 
صغر حجم احلصص السوقية، 
الس����وقية  القيمة  كما انخفضت 
اجماليا بنسبة 3.6% ومت االحتفاظ 
بأحجام التداول الكبرى مع هبوط 
ف����ي الهامش يتراوح بني 2 و %3. 
وأشار التقرير الى ان حجم السوق 
انخفض بنس����بة 3.6% الى 0.98 
مليار سهم خالل االسبوع اجلاري، 
كما زادت القيمة املتداولة بنسبة 
7.4% لتبلغ 179.94 دينارا وذلك 
مقارنة مببلغ 172.70 لألس����بوع 

املاضي.وبني ان التحسن النسبي 
ف����ي أداء قطاع البن����وك مقارنة 
بالسوق ككل أدى الى رفع حصة 
قطاع البنوك هامشيا لتصل الى 
35.38% مم����ا يجعله يحافظ على 
مستواه كأكبر القطاعات حيث تبعه 
في ذلك قطاع اخلدمات الذي بلغت 

حصته السوقية %29.37.
على صعيد حركة السوق قال 
التقرير انه سجلت 17 شركة )8% من 
اجمالي الشركات املدرجة( حتسنا 
في ادائها في حني سجلت 128 شركة 

هبوطا في أدائها مما يش����ير الى 
ضعف احلركة في السوق. ومن بني 
عدد 62 شركة اسالمية مدرجة في 
سوق الكويت لألوراق املالية حققت 
10 شركات تقدما في أدائها في حني 
حققت 28 شركة تراجعا في أدائها. 
وأوضح التقرير ان ضغوط البيع 
على شركات االستثمار استمرت 
خالل االس����بوع املاضي مما أدى 
الى تداول 250 مليون سهم مقارنة 
ب� 286 مليون سهم لالسبوع قبل 

املاضي.

في التقرير األسبوعي الخاص لـ »األنباء«:

غسان اخلالد لدى تسلمه اجلائزة من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

صورة املوقع االلكتروني لبنك الكويت الوطني

)كرم دياب( محمد القحطاني وعبدالرزاق الوهيب خالل اجلمعية العمومية للشركة 

)ناصر عبدالسيد( د.أحمد جويلي متحدثا للزميلة هناء السيد  

.. وسعد اجلفيرة متحدثا للزميلة هناء السيد

»الوطني« يحصد جائزة الشيخ سالم العلي للمعلوماتية 
كأفضل موقع إلكتروني للشركات والمؤسسات الخاصة

اخلدمات واملنتجات والعروض 
التي يطرحها البنك.

اجلدير بالذكر ايضا أن جائزة 
سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية 
انطلقت عام 2001، وتعد من أهم 
األنش����طة املعلوماتية الرائدة في 
الكويت والوطن العربي، وتهدف 
البشرية في  القدرات  إلى تطوير 
مجال التنمية املعلوماتية، وترسيخ 
دور مؤسسات املجتمع وتقويته 

ملواكبة التطور املعلوماتي.

البنك  عل���ى صعي���د أنش���طة 
وأنش���طته املختلفة. وتس���اعد 
الصفحة الرئيسية للموقع املبوبة 
من خالل العنوانني الرئيس���يني 
»مجموعة بنك الكويت الوطني« 
و»بنك الكويت الوطني � الكويت«، 
التصفح  على تس���هيل مهم���ة 
بالنس���بة لقاعدتي عمالء البنك 
احمللي���ة واإلقليمية، فيما تتيح 
الصفحة املخصص���ة ملنتجات 
وخدمات البنك االطالع على أحدث 

الوطني  الكوي����ت  حصد بنك 
جائزة س����مو الشيخ سالم العلي 
للمعلوماتي����ة كأفض����ل موق����ع 
الكتروني للشركات واملؤسسات 
الكويت لعام 2009.  اخلاصة في 
وقد مت إعالن اختيار البنك ومنحه 
اجلائزة خالل حفل خاص مت حتت 
الرعاية الكرمية واحلضور السامي 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وذلك في مس����رح وصالة 

الشيخة سلوى األحمد.
وقد تسلم عضو مجلس إدارة 
بنك الكويت الوطني غسان اخلالد 
اجلائزة معربا ع����ن اعتزازه بأن 
يتم اختيار بنك الكويت الوطني 
لنيل جائزة س����مو الشيخ سالم 
العلي للمعلوماتية كأفضل موقع 
الكتروني للشركات واملؤسسات 
اخلاصة ف����ي الكويت، معتبرا ان 
ذلك يشكل تأكيدا جديدا على متيز 
»الوطني« وريادته على مستوى 
تق����دمي أفضل اخلدم����ات التقنية 

وااللكترونية لعمالئه.
اجلدير بالذكر أن موقع بنك 
الكوي���ت الوطن���ي اإللكتروني 
مبزاي���اه وخصائصه التفاعلية 
يجعل البنك أكثر قربا من عمالئه 
وجمهوره، حيث يوفر ملتصفحيه 
وزواره محليا وإقليميا سهولة 
الوص���ول إلى م���ا يبتغونه من 
معلومات وبيانات حول مختلف 
املنتجات واخلدمات التي يوفرها 
البنك لعمالئه، باإلضافة إلى أحدث 
التقارير واألخبار واملستجدات 

العزوف عن المخاطرة يسود األسواق المالية العالمية 
في تقرير للبنك: العمالت الرئيسية تواصل تقلبها والدوالر هو الرابح األكبر

الديون اليونانية إلى إيطاليا، وافقت احلكومة اإليطالية 
األسبوع املاضي على مجموعة إجراءات تقشفية تهدف 
لتخفي����ض العجز في امليزانية احلكومية ب�  25 مليار 
ي����ورو في عام����ي 2011 و2012 لينخفض العجز إلى ما 
يعادل 2.7% من الن����اجت احمللي اإلجمالي من 5.3% في 

عام 2009.
وقد رحب صن����دوق النقد الدولي بالتزام احلكومة 
اإليطالية بتخفيض العجز في امليزانية وقال: »إن احتواء 
فاتورة رواتب موظفي القطاع العام يجب أن يشكل عنصرا 

أساسيا في اجلهود الرامية لتخفيض التكاليف«.
وبالتزامن مع ذلك، خفضت وكالة »فيتش« الدولية 
التصنيف االئتماني السبانيا االسبوع املاضي، لتتجدد 
املخاوف من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، 
حيث انخفض التصنيف االئتماني بدرجة واحدة الى 
AA+ من AAA، مما يعني االنتعاش االقتصادي للدولة 
سيكون أبطأ من توقعات احلكومة نتيجة لتدابير التقشف 

التي أخذت من قبل احلكومة االسبانية.

تراجع معنويات المستهلكين

اما فيما يخص اململكة املتحدة، فقد أشار »الوطني« 
إلى تراجع ثقة املستهلكني البريطانيني للشهر الثالث على 
التوالي في مايو اجلاري على أثر تزايد قلق املواطنني 
بشأن التوقعات االقتصادية وسالمة أوضاعهم املالية، 
حيث سجل مؤشر ثقة املستهلكني انخفاضا طفيفا ليصل 
إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر املاضي، حيث بلغ -18 

نقطة مقارنة ب� -16 نقطة في ابريل املاضي.
فيما تعرضت مبيعات التجزئة البريطانية النتكاسة 
شديدة وغير متوقعة في مايو حيث أدى سوء األحوال 
اجلوية، باإلضافة إلى أكبر ارتفاع أسعار في سنتني، إلى 
إضعاف اس����تعداد املواطنني لإلنفاق، وقد هبط مؤشر 
املبيعات إلى -18 نقطة في مايو من +13 نقطة في أبريل، 
في أضعف أداء لهذا املؤشر منذ 14 شهرا، وهو أكبر تراجع 

لهذا املؤشر خالل أي شهر واحد منذ 2005.

اليابان

وعلى صعيد االقتصاد الياباني، أفاد تقرير »الوطني« 
بأنه مع بقاء االنكماش الذي ميثل السمة املميزة لثاني 
أكبر اقتصاد في العالم، واصلت أسعار السلع االستهالكية 
األساسية في اليابان تراجعها للشهر الرابع عشر على 
التوالي، فقد انخفض مؤشر أسعار السلع االستهالكية 
بنسبة 1.5% في أبريل بعد تراجع بلغ 1.2% في مارس، 
متأثرا بق����رار احلكومة اليابانية بتخفيض الرس����وم 
الدراس����ية في املدارس الثانوية العامة، بينما س����جل 
مع����دل البطالة في اليابان ارتفاعا طفيفا، من 5.0% في 
مارس إلى 5.1% في أبريل، للمرة األولى منذ 4 أشهر، فيما 
ميكن تفس����يره بأنه إشارة إلى أن التعافي االقتصادي 
قد يكون معتدال. جاء ذلك، فيما افتتح الدينار الكويتي 

التداول صباح امس بسعر 0.29125 أمام الدوالر.

في أعداد العاملني في القطاع اخلاص«.

اإلسكان

وفي قطاع االسكان، اشار التقرير إلى حتقيق سوق 
العقار الس����كني في الواليات املتحدة بعض التحسن 
خالل أبريل املاضي حيث سارع املشترون في اللحظة 
األخيرة إلبرام عقود ش����راء قبل انتهاء فترة االئتمان 
الضريب����ي التي حددتها احلكومة األميركية ملش����تري 
العقار السكني، وقد ارتفعت مبيعات املساكن اململوكة 
س����ابقا بنس����بة 7.6% ليصل العدد السنوي الى 5.77 
ماليني وحدة، وهو أعلى مستوى يصل إليه هذا املؤشر 

منذ نوفمبر 2009.
ومبوازاة ذلك، ارتفع عدد املنازل اجلديدة التي تقطنها 
عائلة واحدة مبعدل أس����رع مما كان متوقعا في أبريل 
املاضي وذلك إلى أعلى مس����توى له منذ حوالي عامني، 
حيث قفزت املبيعات بنسبة 14.8% لتصل إلى 504.000 

وحدة، وهو أعلى مستوى تبلغه منذ مايو 2008.

ثقة المستهلكين

وسجل مؤشر ثقة املستهلكني ارتفاعا حادا في مايو 
اجلاري ليصل إلى أعلى مس����توياته منذ أبريل 2008، 
وهو 63.3 نقطة مقارنة ب� 57.7 نقطة في أبريل املاضي، 
وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر جامعة ميتشيغان ملشاعر 
املس����تهلكني إلى 73.6 نقطة مقارنة ب� 72.2 نقطة في 
أبريل، علما بأن التوقعات كانت قد أجمعت على وصول 

املؤشر إلى 73.3 نقطة.

منطقة اليورو

وعلى صعيد اقتص����ادات دول منطقة اليورو، أفاد 
»الوطني« بأنه في مسعى منها ملنع انتقال عدوى أزمة 

ق����ال التقرير األس����بوعي لبنك 
الكويت الوطني عن أسواق النقد 
ان العزوف القوي عن املخاطرة 
اليزال يشكل السمة األبرز في األسواق املالية العاملية، 
واليزال الدوالر هو الرابح األكبر من حالة عدم االستقرار 

هذه وذلك العتباره املالذ اآلمن بال منازع.
واشار التقرير إلى أنه في خضم ما شهدته األسواق 
من تقلبات خالل األس����بوع، هبط اليورو عموما وكان 
أدنى مستوى له خالل األس����بوع 1.2149 متراجعا عن 
أعلى مستوى له خالل األسبوع، وهو 1.2525 في بداية 
األسبوع، وذلك في غمرة اخلوف من عدوى انتشار أزمة 
الديون األوروبية ووس����ط مخاوف من احتمال اتخاذ 
حزمة إجراءات تقشفية في منطقة اليورو، األمر الذي 

زاد الضغوط على العملة األوروبية.
أما اجلنيه االس����ترليني فقد كان أعلى مستوى له 
خالل األسبوع هو 1.4610 وأدنى مستوى 1.4255، بينما 
تراجع الني الياباني ليصل الى 91.40 )وهو أدنى مستوى 
له خالل األس����بوع( مقابل الدوالر من 89.20 في أوائل 
األس����بوع، حيث تأثرت العملة اليابانية بنشر بيانات 
جاءت أضعف مما كان متوقعا، األمر الذي أدى إلى زيادة 

الضغوط على الني.
بينما مت تداول الفرنك السويسري ضمن نطاق 1.1697 
و1.1476، بينما عزز الدوالر األسترالي مواقعه ليصل إلى 
0.8550 اجلمعة املاضية بعد أن تعرض النتكاسة في 
أوائل األسبوع أدت إلى تراجعه إلى مستوى 0.8065.

تباطؤ الناتج اإلجمالي

وعلى صعيد االقتصاد األميركي، الحظ »الوطني« 
تباط����ؤ معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي في الواليات 
املتحدة عن املعدل املقدر سابقا وذلك خالل الربع األول 
م����ن العام احلالي، فقد مت تعدي����ل معدل النمو الفعلي 
ليصبح 3% س����نويا وهو أداء أدنى من نسبة ال� %3.2 
التي كانت مقدرة سابقا وكذلك أدنى من التوقعات التي 
مت تعديلها برفعها إلى 3.4%، الفتا إلى أنه رغم ذلك فإن 
مسيرة التعافي االقتصادي تتقدم بشكل قوي على ما 
يبدو، األمر الذي يدل عل����ى أن االقتصاد األميركي لن 

يتأثر كثيرا بأزمة الديون األوروبية.

المطالبات بالتعويض عن البطالة

بينما س����جل عدد العاملني األميركيني الذي قدموا 
طلبات جديدة للحص����ول على التعويض عن البطالة 
انخفاضا طفيفا عما كان متوقعا خالل األسبوع املاضي، 
األمر الذي يدل على حتسن تدريجي في سوق العمالة، 
فقد انخفض عدد املطالبات األولية إلى 460.000 مطالبة 
من 474.000 مطالبة في األس����بوع املاضي، و455.000 
مطالبة متوقعة، وفي هذا الصدد يقول احملللون: »إن 
على هذا الرقم أن ينخفض دون مستوى 450.000 لكي 
نستطيع القول إن هناك دليال على وجود منو مستمر 

القحطاني: »تآزر للتأمين التكافلي« تعتزم 
االستحواذ  على حصص أكبر في السوق المحلي

أحمد يوسف
قال نائب رئيس مجلس إدارة ش����ركة تآزر 
للتأمني التكافلي محمد القحطاني ان الش����ركة 
تعمل على اس����تغالل كل الفرص االستثمارية 
والتأمينية املتاحة في أسواق دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وأشار خالل اجلمعية العمومية العادية للشركة 
والتي عقدت أمس بنس����بة حضور بلغت %100 
إلى ان الشركة تعمل وفق الشريعة، وانها تطمح 
لالس����تحواذ على حصة مؤثرة بالسوق خالل 

الفترة املقبلة.
وقال ان الش����ركة تس����تهدف حتقيق أعلى 
مس����تويات الفوائض التأمينية وحتقيق أعلى 
معدالت الربحية للمس����اهمني في ظل الظروف 
التي يشهدها  واملتغيرات االقتصادية الصعبة 

العالم.
وأك����د عل����ى ان الش����ركة تعمل م����ن خالل 
إستراتيجية واضحة ومدروسة وأيضا تلتزم 
باملعايير الفنية لوضع السوق ومتغيراته، األمر 
الذي كان له أكبر األثر في جتنب الشركة خلسائر 
محققة، وأيضا دفعها لتحقيق نتائج طيبة خالل 

فترة عملها.
وأكد على ان الشركة حققت نتائج طيبة خالل 
عامني فقط من بدأ نش����اطها، حيث بلغ صافي 
األرباح 348.560 دينارا، وذلك بواقع 6.69 فلوس 
للسهم مقارنة ب� 8.85 فلوس للسهم للعام 2008 
كما بلغ مجموع املوجودات للمساهمني في السنة 
احلالية 5.791.202 دينار مقارنة بعام 2008 الذي 

بلغ 5.460.672 دينارا بنسبة زيادة %6.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للش����ركة 

عبدالرزاق الوهيب على ان الشركة ال تعاني من 
أي التزامات مالية.

وقال ان إدارة الشركة قد حققت نتائج جيدة 
على الرغم من الظ����روف االقتصادية الصعبة 
وغير املس����تقرة والتي أطاحت بشركات كبرى 
على جميع األصعدة سواء احمللية أو اإلقليمية 
أو الدولية وعملت على االس����تفادة من أوضاع 
االس����تثمار احمللية واإلقليمية املتاحة وحسن 
إدارة رأس املال والذي متثل في االس����تثمار في 
اقتناص بعض الفرص االستثمارية اآلمنة ذات 
العوائد املجزية، ومتاش����يا مع سياسة الشركة 
على تنويع أوجه محافظ االس����تثمار فقد متت 
املس����اهمة في العديد من الشركات والصناديق 
التي تدار وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية قليلة 

املخاطر.
وأش����ار الى ان الش����ركة قد كثفت نشاطها 
التأميني لالستحواذ على حصة أكبر من سوق 
التأمني احمللى والذي ش����هد تقلص����ا كبيرا في 
حجم االشتراكات على اثر تداعيات األزمة املالية 
العاملية التي أودت باقتصادات كبرى الشركات 
االستثمارية والتجارية والعقارية والتأمينية 

العاملية.
وقال ان الش����ركة متكنت من زيادة إجمالي 
االش����تراكات املكتتبة خالل ع����ام 2009 مقارنة 
بعام 2008 بنسبة زيادة 86%، األمر الذي يؤهلها 
للحصول على حصص أكبر خالل الفترة املقبلة، 
وذلك على الرغم من اش����تداد حدة املنافسة في 
السوق وظهور ش����ركات عديدة منافسة تعمل 

في نفس املجال

الشركة حققت 86% نمواً باالشتراكات المكتتبة

جويلي يطالب بتطبيق قرارات قمة الكويت  
لتحقيق حلم التكامل االقتصادي العربي

العاملية.
وم���ن جانبه أعلن محافظ 
الس���ادس من أكتوبر  مدينة 
د.فتح���ي س���عد ع���ن زيادة 
حجم االستثمارات الصناعية 
باحملافظة، مشيرا الى ان الكويت 
حتتل املرتبة األولى في حجم 
االستثمارات باحملافظة خاصة 

املشروعات العقارية.
وأوضح ان احملافظة لديها 
القدرة على استيعاب استثمارات 
باملليارات حيث تبلغ مساحتها 
7 ماليني فدان وتبلغ صادرات 
مصر من محافظة اكتوبر %37 
وتبلغ حجم االستثمارات بها 
27مليار جنيه معلنا عن توفير 
التس���هيالت  احملافظة جميع 
امام املستثمرين  واإلجراءات 
من الكويت وأمل���ح الى تعدد 
مجاالت االستثمار باحملافظة 
ومنه���ا االس���تثمار العقاري 
والسياحي كذلك استثمارات في 
الطاقة والصناعات الهندسية 

والبتروكيماويات.

جميع الشركات الكويتية إلعداد 
الدلي���ل الش���امل للمصدرين 
واملستوردين العرب الذي يضم 
كل الشركات في العالم العربي 
والدول األعضاء باالحتاد تعكف 
حاليا الستكمال كافة البيانات 
إلص���دار الدليل ال���ذي يوفر 
اكبر قاع���دة بيانات عن كافة 
الشركات واملصانع مما يساهم 
في زيادة حجم التبادل التجاري 
 وإنش���اء مصانع في قطاعات
الهندسة والنس���يج والورق 
الكيماوي���ة  والصناع���ات 

والبالستيكية.
وذك���رت رئي���س احت���اد 
املصدرين واملستوردين العرب 
امل زكي ان ال���دول االعضاء 
باالحتاد تعمل حاليا إلصدار 
الذي  الدلي���ل االسترش���ادي 
يضم كافة الشركات واملصانع 
العربي���ة وبذلك يصبح لدينا 
اول دليل عرب���ي للمصدرين 
واملستوردين لتعريف العالم 
باملنتجات العربية ذات اجلودة 

القاهرة ـ هناء السيد
أكد رئيس مجلس الوحدة 
االقتصادي���ة د.أحمد جويلي 
على اهمية تطبي���ق قرارات 
قمة الكويت االقتصادية التي 
تهدف الى زيادة حجم التجارة 
البينية العربية وإقامة السوق 
العربية املشتركة، ما يحقق حلم 
التكامل االقتصادي العربي، جاء 
ذلك مبناسبة مرور 4 سنوات 
على إنش���اء احتاد املصدرين 
واملس���توردين العرب والذي 

يضم في عضويته الكويت.
وأشاد جويلي بالدور املهم الذي 
تقوم به الكوي����ت في االحتادات 
العربية مش����يرا ال����ى انها تضم 
عددا كبيرا من املكاتب اإلقليمية 

لالحتادات العربية بالكويت.
وأعرب عن تقديره للدور 
الذي  احليوى واالقتص���ادي 
ب���ه احت���اد املصدرين  يقوم 
واملس���توردين العرب التابع 
ملجلس الوح���دة االقتصادية 
الذي يعمل على تطوير القطاع 
اخلاص بالدول العربية للقدرة 
على التصدير واالستيراد مما 
يساهم في زيادة حجم التجارة 
البينية العربية، مش���يرا الى 
ان افتت���اح املكاتب االقليمية 
لالحتاد يس���اهم بشكل كبير 
في توفير املعلومات والبيانات 
اليها املصدرون  التي يحتاج 

واملستوردون العرب.
من جانبه قال رئيس املكتب 
االقليمي الحت���اد املصدرين 
واملستوردين العرب بالكويت 
سعد اجلفيرة انه سيتم اإلعالن 
افتتاح املكت���ب االقليمي  عن 
عقب اعتماد املكتب من وزارت 
اخلارجية والتجارة واملالية 
القادمة معلنا  الفت���رة  خالل 
انه في أكتوبر املقبل س���يتم 
االحتف���ال بافتت���اح املكتب 
االقليمي بالكويت بعد افتتاح 

مكتب األردن.
وأملح اجلفيرة الى انه يتم 
حاليا جمع البيانات اخلاصة 
العربية  الش���ركات  بجمي���ع 
وتوسيع دائرة التبادل التجاري 
بني الدول العربية ويقوم االحتاد 
بتسهيل وتسويق السلع ذات 
املنشأ العربي وإقامة معارض 
متخصص���ة لتنمية وتطوير 

التجارة العربية البينية.
وأش���ار اجلفي���رة الى ان 
املكتب االقليمي بالكويت يعد 
اآلن قاعدة بيانات شاملة عن 

افتتاح المكتب اإلقليمي التحاد المصدرين والمستوردين العرب بالكويت أكتوبر المقبل

تقــرير


